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Til rættarnevndina,
Viðv. Løgtingsmáli nr. 22/2018: Uppskot til samtyktar um at javnseta arbeiðsgevarar í sambandi
við sjúkradagpening.
Starvsmannafelagið vil gera hesar viðmerkingar til uppskotið:
Sum vit skilja uppskotið til samtyktar, leggur tað upp til, at løgtingið heitir á landsstýrið um at gera
eitt lógaruppskot um at broyta starvsmannalógina fyri at javnseta arbeiðsgevarar. Um hettar er
ætlanin, vil felagið staðiliga mæla løgtinginum frá, at samtykkja hettar uppskotið; ikki tí vit ikki
ynskja arbeiðsgevarunum væl, men tí uppskotið fer at gera umstøðurnar verri hjá fyri starvsfólk,
sum hoyra til yrkisbólkin starvsmenn (funktionerar).
Uppskotið til samtyktar hevur sum fráboðað endamál at javnseta smærri arbeiðsgevarar, sum
koma undir starvsmannalógina, t.d. skrivstovur og handilsvirkir, við teir, sum ikki eru undir hesi lóg.
Sum vit lesa uppskotið leggur tað upp til at broyta starvsmannalógina, so at, ið hvussu so er
summir (smærri) arbeiðsgevarar, sleppa undan at rinda starvsfólki løn undir sjúku eftir lógini. Í
staðin skulu hesi starvsfólk fara undir almennu sjúkradagpengaskipanina. Frá at fáa vanliga, fulla
løn undir sjúku, fara tey at fáa í mesta lagi 80% av eini arbeiðaraløn. Starvsfólk kunnu sostatt missa
fleiri túsund krónur í lønarinntøku, um uppskotið verður umsett til eina slíka broyting av
starvsmannalógini.
Tað má ikki henda.
Starvsmsmannalógin verður í ár 60 ár. Upprunin er danska starvsmannalógin, og sum í 80 ár hevur
verið ein týðandi verjugarður kring yrkisbólkin starvsmenn og fyrimynd og normskapari fyri aðrar
starvsbólkar. Talan er um sokallaða verjululóggávu til frama fyri løntakarar, ið eru starvsmenn
(funktionerar). Hesi 80 árini, lógin hevur verið í gildi í Danmark, er hon broytt fleiri ferðir. Til frama
fyri løntakaran. Tímakravið fyri at koma undir lógina er linkað, og reglur eru ásettar um ósakliga
uppsøgn og um serligt endurgjald til starvsfólk, sum verða uppsøgd eftir drúgva tænastu. Í
Føroyum er eingin stórvegis broyting hend í lógini hesi 60 árini.
Starvsmannalógini tørvar dagføringar, men tað má vera til frama fyri tey, sum lógin er ætlað at
verja, nevniliga løntakan. Sitandi samgongan hevur sett sær fyri at dagføra lógina, sí fylgiskjalið til
samgonguskjalið, og sum skilst arbeiðir Samferðslumálaráðið við málinum. Starvsmannafelagið
mælir løgtinginum frá at samtykka eitt uppskot, sum fer at gera umstøðurnar hjá starvsmonnum
verri. Tað er eingin nútímansgerð at løntakaraverjuni.
Felagið avvísir ikki, at verandi skipan, har arbeiðsgevarin ber útreiðslurnar av løn undir sjúku
einsamallur, kann vera ein avbjóðing í sambandi við drúgva sjúkralegu, serliga hjá smærri

arbeiðsplássum. At taka søgulig rættindi frá starvsmonnum, til løn undir sjúku, er tó als eingin
loysn á hesum. Skal spurningurin viðgerðast, má tað vera í størri høpi og við atliti til tilknýtta
lóggávu, har t.d. hugt verður eftir líknandi skipanum í Danmark, har arbeiðsgevarar fáa afturbering
frá dagpengaskipanini fyri part av útreiðsluni, tá ið teir rinda fólki løn undir sjúku.
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